
  

 

Wijkkrant Hortusbuurt 
Maart /  April  2010 KOP D’R VEUR 



2 

 

Bij de foto op de omslag: 
 
Hoek Ebbingestraat  - 
Turfsingel in 1954,   
met hotel de Ebbingebrug.  
 
Zie blz 30 tot en met 33  

 

Kop  d’r  Veur 
 
maart  /  april  2010 
37e jaargang 
 
tweemaandelijkse uitgave van  
Bewonersorganisatie Hortusbuurt 

Redactie 
Harmke Eisen (coördinatie)              3134558 
Piet Hein Schlebusch(vormgeving)  3127773 
Margriet ter Steege                           5730655 
 
Vaste medewerkers:  
Diederik van der Meide   
 
Coördinatie bezorging:  
Eduard Giezen                                  3141692  
 
Drukwerk: Wm Veenstra 
Oplage: 2400 
 
E-mail: kdv@hortusbuurt.nl 
Postadres: Kop d’r Veur 
Postbus 1699,  9701 BR Groningen 

 
Keuzes 
 
Ooit heb ik een muntje opgegooid omdat ik bij 
het kopen van een nieuwe fiets niet kon kiezen 
tussen rood of mintgroen. Het lot bepaalde. 
Je wordt wel eens gek van al de keuzes die je 
moet maken. Ga je werken of studeren? Blijf je 
doorwerken of ga je vervroegd pensioen nemen? 
Ga je lopend of fietsend? Neem je een hond of 
een kat en neem je die uit het asiel of uit het 
nestje van de buurman? 
 
In deze Kop d’r Veur staan meerdere zaken die 
afhankelijk zijn van úw keuzes. 
 
Er staat een studentenhuizentocht gepland waar 
iedereen aan mee mag doen, mits uit de buurt. 
Kiest u voor meedoen? En kiest u dan voor gast-
heer/vrouwschap of gaat u rondkijken? 
 
Op 3 maart konden we weer stemmen. Hebt u 
ervoor gekozen om daadwerkelijk te gaan en 
koos u voor ochtend, middag of avond? En was 
uw partijkeuze gebaseerd op een traditie of op 
een pas genomen besluit? 
 
Op blz 15 vindt u een prachtig overzicht hoe de 
Hortusbuurt de laatste jaren gestemd heeft. Mis-
schien zult u net zo verbaasd staan als ongetwij-
feld de bestuursleden, want die zaten er met hun 
voorspellingen flink naast! 
 
Misschien kiest er wel iemand van u voor om in 
het bestuur van de buurtvereniging te gaan zit-
ten, want van de drie nieuwe mensen hebben er 
twee voor gekozen om zich terug te trekken.. 
 
Toch mogen we ons wel rijk voelen met al die 
keuzes. Want als die je niet worden gelaten dan 
is er sprake van dictatuur of tirannie. 
Dan is democratie toch stukken beter. 
 
Het werd een rode fiets. 
 

Harmke Eisen   

 
Kopijsluiting volgend nr: 

24 april 2010 
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welkomen. Helaas hebben 2 hiervan uitein-
delijk toch besloten geen deel te nemen aan 
het bestuur en alleen Martin van de Wardt-
Olde Riekering blijft als versterking van het 
bestuur, dat verder gevormd wordt door 
Klaas Hofstra en ondergetekende. Verderop 
in deze Kop d'r Veur leest u iets meer over 
de bestuursleden in een interview dat de 
redactie  onlangs met ons allen heeft gehou-
den. 
 
Activiteiten organiseren? 
We zoeken nog steeds mensen die actief 
willen zijn in het kader van de bewonersor-
ganisatie, in het bestuur, maar ook voor het 
organiseren van verschillende activiteiten. 
Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, of 
goede ideeën heeft voor activiteiten, horen 
wij graag van u (wederom via be-
stuur@hortusbuurt.nl). 
 
De eerste stap hierin is al gezet door Harm-
ke, die naar aanleiding van haar serie inter-
views bij studentenhuizen in dit blad bezig 
is met het organiseren van een studentenhui-
zentocht. Zij werkt hierbij samen met Dio-
nysos. 
Ook zal er dit jaar op 12 mei weer een culi-
naire zwerftocht plaats vinden, dit jaar in 
samenwerking met de bewonersorganisatie 
van het naburige A-kwartier. Hierover hoort 
u in de volgende Kop d'r Veur meer. 
 
Na jaren houd Wil de Jong op met de coör-
dinatie van de bezorging van de Kop d'r 
Veur. Ten eerste wil ik hier Wil heel erg 
bedanken voor het werk dat ze de afgelopen 
jaren heeft gedaan. Ten tweede betekent dit 
dat we iemand anders zoeken die dit op zich 
zou willen nemen. Bij voorkeur iemand met 
een portiek o.i.d. waar de bezorgers de 
krantjes op kunnen halen, maar daar kunnen 

Voorwoord 
Na meerdere sneeuwperioden, de val van het 
kabinet, Olympische spelen (en een verkeer-
de wissel) en de gemeenteraadsverkiezingen 
is het een enerverende winterperiode ge-
weest de afgelopen tijd. Wij gaan vol goede 
moed richting voorjaar, wat mij betreft mag 
de lente nu wel losbreken. 
 
Op 21 maart is er de jaarvergadering in Het 
Paleis aan het Boterdiep. Het jaarverslag 
staat verderop in dit blad. We hebben be-
dacht dat het leuk is om hier iets meer van te 
maken dan alleen het formele gedeelte, dus 
zullen we een jamsessie organiseren met 
verschillende muziekanten uit de buurt (en 
enkele van buiten de buurt). We hebben al 
het een en ander aan toezeggingen, maar 
wanneer er nog muziekanten zijn uit de 
buurt,  horen wij graag van hen via be-
stuur@hortusbuurt.nl 
De vergadering begint om 15:00 uur, de 
jamsessie om 15:30. Uiteraard is uw eerste 
drankje van de vereniging; misschien de 
tweede ook wel. Hopelijk zien we u daar! 
 
Zoals in de vorige Kop d'r Veur al gemeld 
werd hebben we in de afgelopen periode 
drie nieuwe leden in het bestuur mogen ver-

 

Gevarieerd bestuursnieuws 



5 

 

  

we natuurlijk ook een andere oplossing voor 
bedenken. 
 
Bezoek B en W 
Tenslotte komt in april het college van 
B&W op bezoek. Punten die in dit overleg 
meegenomen zouden kunnen worden horen 
wij graag. Dit kan via de mail, of natuurlijk 
op de jaarvergadering. 
 
Kortom, gelegenheid genoeg om iets te doen 
in de buurt, en ik hoop velen te kunnen ver-
welkomen op 21 maart. 

 
 
Tot dan! 
 
 
Pascal Nieuwland 
Voorzitter 

 

Jaarvergadering  
(en jamsessie)  

 zondag 21 maart, 
Om 15.00 uur  
 in het Paleis 

Jamsessie (en jaarvergadering)  
op 21 maart in Het Paleis (Boterdiep)  
 
Ter begeleiding van de jaarvergadering van de Hortusbuurt heeft het bestuur 
Remko Wind, componist en pianist (www.remkowind.nl), bereid gevonden om 
een akoestische jamsessie te organiseren. De sessie begint die zondagmiddag 
om 16.00 uur. In de Brasserie van Het Paleis is een mooi podium aanwezig, en 
iedereen die een muziekinstrument meeneemt krijgt van het bestuur een drankje 
aangeboden.  
 
Meedoen? 
Voor de Jamsessie zullen specifiek muzikanten uit de Hortusbuurt worden uitge-
nodigd. Maar je mag jezelf natuurlijk ook direct aanmelden via be-
stuur@hortusbuurt.nl. WIl je meer weten? Bel Martin:   06-53 86 06 62. 

( Onder voorbehoud)  
 

Zondag 18 april,  
Om 15.00 uur  

Studenten- 
huizentocht 

 
(zie ook pagina 35) 
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ken omtrent de vergunningen van Noor-
derzon, maar ook over alle andere eve-
nementen in het Noorderplantsoen. Zo 
valt de jaarlijkse schouw van het plant-
soen ook onder de Parkcommissie.  
 
Werkgroep Boek 
Tevens is een werkgroep bezig met het 
maken van een boek over de Hortus-
buurt. 
 
Overleg met de Gemeente 
In het afgelopen jaar hebben we weer 
deelgenomen aan de gebruikelijke peri-
odieke overleggen met de gemeente en 
andere instanties.  
 
Wijkschouw 
Een keer per jaar is er overleg over hoe 
de buurt er bij ligt, over zeg maar de 
spreekwoordelijke losse stoeptegels. 
Deze heeft dit jaar op 13 oktober plaats-
gevonden. Ook is er regelmatig overleg 
met de Stadsdeelcoördinatie. 
 
Buurtactiviteiten 
 
Culinaire zwerftocht 
Deze heeft in verband met onderbezet-
ting van het bestuur afgelopen jaar niet 
plaats gevonden. De intentie is echter 
wel om dit in de toekomst voort te zet-
ten. 
 
Buurtborrels 
In 2009 zijn er 5 buurtborrels georgani-
seerd. Ook studentenvereniging Diony-
sos heeft een wijkborrel georganiseerd, 
waar een redelijk aantal buurtbewoners 
aanwezig was. 

Het bestuur 
 
Het bestuur had eind 2009 de volgende 
samenstelling: 
• Pascal Nieuwland - voorzitter 
• Klaas Hofstra - penningmeester  
• Martin van de Wardt Olde-

Riekerink ( kandidaat-bestuurslid) 
 
Communicatie 
 
Kop d’r Veur 
Een zelfstandig opererende redactie 
verzorgt, onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur, de uitgave van het 
buurtblad Kop d’r Veur. 
De redactie bestond eind 2009 uit de 
volgende leden: 
• Harmke Eisen 
• Henriëtte van Arkel 
• Diederik van der Meide 
• Piet Hein Schlebusch  
• Margriet ter Steege 
In 2009 is Kop d’r Veur 6 keer versche-
nen. De uitgebrachte nummers zijn door 
grote inzet van vrijwilligers bezorgd. Ook 
is er weer veel geadverteerd in ons 
buurtblad. Dank aan de adverteerders. 
 
Website 
Op de website wordt sinds enige tijd ook 
de Kop d'r Veur gepubliceerd door de 
redactie. 
 
Commissies 
 
Parkcommissie 
Het bestuur is ook vertegenwoordigd in 
de Parkcommissie. Deze vergadert circa 
4 keer per jaar. Met name over alle za-

 

Jaarverslag 2009  
Bewonersorganisatie Hortusbuurt 
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Activiteitenplanning 2010 
 
Buurtactiviteiten 
 
• Nieuwjaarsborrel (reeds plaatsge-

vonden - 27 januari) 
• Jaarvergadering (bij deze - 21 

maart) 
• Culinaire zwerftocht      

(woensdag 12 mei) 
• Zomerborrel 
• Studentenhuizentocht 
 
Voor wat betreft activiteiten, hopen we 
dat er bewoners zijn met goede ideeën, 
die willen helpen bij het organiseren van 
activiteiten. Wij hebben hiervoor gebud-
getteerd op basis van de afgelopen ja-
ren.   

  
 
Overleg met collega-
bewonersorganisaties 
 
Sinds eind vorig jaar zijn we in intensief 
overleg met andere bewonersorganisa-
ties met betrekking tot studenten-/
jongerenhuisvesting. Uitgangspunt hier-
bij is dat de bewonersvereniging er is 
voor alle bewoners, dus ook voor jonge-
ren en studenten. Wij zetten dus niet in 
op het weren van studenten in het alge-
meen, maar vinden wel dat bij huisves-
ting van studenten ook rekening gehou-
den moet worden met andere bewoners. 
 
Financiën 
 
Wat het geld betreft is het voor de Be-
wonersorganisatie wel een prima jaar 
geweest. Mede door het afgelasten van 
de Culinaire Zwerftocht hebben we zelfs 

een klein overschot, maar dat kun-
nen we goed gebruiken voor  bo-
vengenoemde (nieuwe) activiteiten. 
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bezoekers en bewoners van de binnen-
stad. De fracties van CDA, VVD en 
Stadspartij stemden tegen de visie. Zij 
willen o.a. een groot deel van de par-
keerplaatsen behouden. De raad steun-
de een motie van GroenLinks, PvdA, 
SP, Student en Stad, ChristenUnie en 
D66 om bij de uitvoering de fietspaden 
te asfalteren en niet, zoals voorgesteld, 
te bestraten met klinkers.’ 
 
De Vereniging vreest de ondergang van 
een groot aantal bedrijven wanneer de-
ze plannen doorgaan.   
 

Margriet ter Steege 

Aktie Aktie,    
Harde Aktie 
 
Er hangen weer spandoeken 
in de buurt. Met een tekst die 
aan duidelijkheid niets te 
wensen over laat. De span-
doeken zijn opgehangen 
door vertegenwoordigers van 
de Vereniging Noordelijke 
Diepenring, een rechtsper-
soon zodat men bezwaar kan aanteke-
nen tegen het plan van de gemeente 
zoals verwoord op de website van de 
gemeente Groningen. 
 
Besluit  uit de vergadering van de ge-
meenteraad van 27 januari 2010: 
‘De gemeenteraad heeft de visie op de 
Diepenring vastgesteld. Een ruime 
meerderheid van de raad wil meer ruim-
te voor fietsers en voetgangers. Het 
stadsbestuur wil de Diepenringdaarom 
tussen de Visserbrug en de Steentilbrug 
terugbrengen tot één rijbaan en een 
groot deel van de 374 parkeerplaatsen 
weghalen. De maatregelen moeten de 
Diepenringaantrekkelijker maken voor 

 

Gevarieerd nieuws 

 
Bosuil ( aflevering 2)   
 
De bosuil uit het Noorderplantsoen en Pie-
ternella-gasthuis heeft vrijdag twee nest-
kasten gekregen. Men hoopt dat de zeldza-
me uil daardoor gauw een vrouwtje vindt en 
zich zal voortplanten. 
 
Bioloog Jan Doevendans vraagt zich af, of 
dat snel staat te  gebeuren. Met de twee kastjes geeft hij daarvoor wel ruim gele-
genheid: als de vrouwtjesuil haar jongen in het ene kastje voert, dan kan het man-
netje in het andere kastje terecht. 
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En hoe we  dat bij de gemeente 
Groningen oplossen: 
 
Het gat 

Dit is niet de volgende opgave voor on-
ze rubriek Waar Is Dit? ,waarmee u de-
ze keer een stoeptegel kunt winnen , 
maar het gat in de Noorderbinnensingel 
waarin tot 19 oktober 2009 een fraaie 
lantarenpaal stond. 
In de volgende Kop d’r Veur hopen we u 
een foto te laten zien van een nieuwe 
lantaarnpaal. 

Boem (aflevering 2) 
 
Wat er aan voorafging : 
(Overgenomen uit de Kop der Veur,  
novermber 2009) 
 
Hoe het gebeurd is staat er niet bij en 
ook niet wie ervoor verantwoordelijk is. 
Maar maandagmorgen 19 oktober lag 
deze lantarenpaal in de Noorderbinnen-
singel plat. 

 

 

 
De Eerste 
 
Het ijs op de vijvers in het Noorderplantsoen is 
nog niet eens helemaal gesmolten wanneer op 
25 februari 2010 de eerste pizzadoos van het 
jaar wordt gesignaleerd. 
In een vuilnisbak. Dat dan weer wel. 
 

Margriet ter Steege 
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NIEUWBOUW, RENOVATIE, GLAS EN ONDERHOUD  
 
Door een nauwe samenwerking met erkende, zelfstandig werkende 
vakmensen, kan ik nu ook alles leveren op het gebied van: 
 

• timmerwerk 
• stucwerk 
• loodgietwerk 
• dakbedekking 
• vloeren 
• tegelzetten 
• voegwerk 
• badkamers 
• dakkapellen 

 Profiteer van het verlaagde BTW-tarief van 6 % voor particuliere   
woningen ouder dan 2 jaar.   

Uiteraard kunt u ook nu al geheel vrijblijvend een offerte aanvragen 
voor het buitenschilderwerk voor 2010. 
 
UW WONING/BEDRIJF IS HET VISITEKAARTJE DAT IK AFGEEF !!  
 
Gerrit Scheffer 
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 Jammer, jammer  
 van de zwaan 
 
Met kerst was ik vijf dagen in Culemborg. 
Ook daar was het koud en spekglad. Niks lange 
wandelingen langs de Lek om in de uiterwaarden 
de kolonies ganzen te zien. 
Dus dan maar naar de grachten, die net als bij 
ons, ooit deel uitmaakten van de verdediging van 
het stadje. 
 
Daar wonen al járen twee paartjes zwarte zwanen. 
Er waren er nog drie....of eigenlijk tóch...vier. 
Want in het wak met eenden, ganzen, waterkippe-
tjes en meerkoeten...zwom een donzig grijs klein 
zwaantje!  Hoe Andersen ooit tot z'n sprookje heeft 
kunnen komen over " Het lelijke jonge eendje" is 
me een raadsel.  Want dit ruim drie weken oude 
jong was beeldschoon! Het scharrelde over het ijs 
tussen zijn ouders naar me toe toen ik ze voer 
aanbood. 
  
Maar ook hier drama. Het vrouwtje van het andere 
paar is vermoord. Nee, niet door een hond, maar 
door een mens die haar en haar twee jongen ken-
nelijk níet mooi vond. En daarmee kom ik op het 
artikeltje van Margriet ter Steege 
  

'k Vond het gelijk al niet zo'n goed idee om de 
zwanen vlakbij het hondenveld uit te zetten. [en 
onze ganzen al helemáál niet....zouden ze nog 
terug komen ? ] En dan, ik laat mijn hond loslo-
pen in het middendeel van het Plantsoen. Onder 
appèl.  Natuurlijk gaan de eenden te water als hij 
eraan komt. 
Natuurlijk heeft hij een heilig respect voor de 
ganzen. Natuurlijk pakte hij geen zwaan toen ze 
de boel daar eens kwamen verkennen. 
Dat heet : opvoeden! 
  
Het wordt ' gedoogd' , dat loslopen van honden. 
Net als het gedoogd wordt dat honderden fietsers 
op de voetpaden rijden, zodat je je altijd weer 
doodschrikt.  Het zijn mènsen die de fout ingaan. 
Ook helaas bij het opvoeden van hun honden.    
Kunnen ze dát dan in Culemborg beter?  
 
Het kleine zwaantje doet het goed, hoorde ik. 
 

Hanneke de Hoog 

 

Reacties van lezers  

Hulp nodig bij het 
Invullen van uw 

belastingformulieren 
of andere financieel- 

administratieve 
ondersteuning? 

Tarieven op maat. 
Bel 050-3124029 

of mail 
klaasknillishofstra@home.nl 

( Onder voorbehoud)  
 

Zondag 18 april 
Studentenhuizentocht 

 
Woensdag 12 mei 

Culinaire zwerftocht 
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In de Nieuwe Kerk op het Nieuwe 
Kerkhof  worden op de eerste zondag 
van de maanden oktober t/m mei can-
tatediensten gehouden om 17.00 uur. 
De toegang is gratis en bij de uitgang 
is een collecte. 
 
Op 4 april 2010 (Pasen) wordt uitge-
voerd “Erfreut euch, ihr Herzen” (BWV 
66, J.S.Bach) door het Cantate Consort, 
solisten en barokorkest o.l.v. Jelte Hul-
zebos. De predikant is (prof. dr.) Geurt 
Henk van Kooten (recent docent van het 
jaar aan de RuG) en het pas gerestau-
reerde Timpe orgel (1831) wordt be-
speeld door organist Stef Tuinstra 
De cantate begint met een prachtig 
koordeel waarin de alt en bas een solis-
tische rol vervullen. De cantate eindigt 
met een ingetogen getoonzet couplet 
van het middeleeuwse paaslied ‘Christ 
ist erstanden’. 
 

 
Op 9 mei 2010 ( Bij uitzondering dus de 
tweede zondag van mei) worden uitge-
voerd het dubbelkorig motet “Komm, 
Jesu, komm”,  van J.S. Bach en  het 
motet “Warum ist das Licht gegeben 
den Mühseligen” van J.Brahms.door het 
Kamerkoor Dualis o.l.v. Geert-Jan van 
Beijeren Bergen en Henegouwen. De 
predikant is ds. Evert Jan Veldman. 

 

Cantatediensten in de Nieuwe Kerk 

Ook gewone concerten 
 
Overigens worden er ook geregeld 
gewone concerten gegeven , zoals 
bijvoorbeeld het concert van 14 maart 
Er wordt niet gebeden of gezongen 
enzo, maar er is een mooi gevarieerd 
programma van orgelmuziek. Het 
duurt ongeveer een uur en na afloop 
is er koffie en kan iedereen nog even 
napraten. Omdat men het mooie Tim-
pe-orgel wat meer bekendheid wil 
geven en iedereen de mogelijkheid 
wil geven het orgel te leren kennen is 
de toegang gratis. 
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Op 3 maart waren er verkiezingen. De 
geïnteresseerden weten binnen de kort-
ste keren hoe de zetels in de gemeente-
raad verdeeld zijn,  maar als je te weten 
wilt komen hoe de mensen bij jou in de 
buurt gestemd hebben, moet je wat 
meer je best doen. 
Daarom heb ik de cijfers van de laatste 
verkiezing snel verzameld, en dat omge-
werkt naar een fictieve zetelverdeling 
voor een buurtraad, die net als de  echte 
gemeenteraad 39 zetels zou hebben.   
Het resultaat  staat op de volgende pa-
gina,  samen met de voorspellingen van 
onze bestuursleden. 
 
Maar ik heb ook de verkiezingsuitslagen 
vanaf 1998 bekeken en in een Excel 
sheet gezet. (Die sheet kun je terug vin-
den op de site van de Hortusbuurt, on-
der het kopje Kop d’r Veur). 
Daar vallen wel een paar interessante 
zaken op: 

 
De Hortusbuurt stemt anders 
dan de gemeente Groningen   
 
Door de jaren heen zie je dezelfde pa-
tronen. De PvdA krijgt in onze buurt al-
tijd minder stemmen,  evenals CDA en 
Christen Unie.  De VVD is in onze con-
treien populair (in 2006 zelfs de grootste 
partij).  Datzelfde geldt voor D66 en Stu-
dent en Stad. Veel mensen denken dat 
Groen Links en SP in onze buurt popu-
lairder zijn dan in de rest van de stad.  
Maar dat is doorgaans niet zo. 
 
Het ene stembureau is het an-
dere niet 
 
Er zijn ook duidelijke vaste verschillen 
tussen de stembureaus onderling. Dat 
zal ongetwijfeld demografische oorza-
ken hebben (bijvoorbeeld hoeveel oude-
ren of  studenten er wonen;  welk soort 
woningen in dat stemdistrict staan). Bij 
de Borgmanschool wordt beduidend 
linkser gestemd dan op de Ebbingepoort 
of  de Spilsluizen. CDA en Christen Unie 
scoren opvallend laag op de Spilsluizen,  

 

Hoe stemt de  
Hortusbuurt? 
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maar Student en Stad weer erg hoog. 
De SP scoort laag in de Ebbingepoort 
 
Het Jannie Visscher effect 
 
Er zijn een paar incidentele uitslagen die 
er helemaal uitknallen. In 2006 boekte 
D66 op de Spilsluizen bijvoorbeeld een 
bijzonder goed resultaat. Ik heb daar 
geen verklaring voor.  
Maar het meest opvallend is de  uitslag 
van de SP op de Borgmanschool in 
2006.  Ongetwijfeld veroorzaakt door 
Jannie Visscher, die haar campagne en 
haar inzet voor het behoud van de Hor-
tustuin met een groot aantal stemmen 
beloond zag.  De PvdA  scoorde er in 
2006 juist uitzonderlijk laag.  En ook dat 
zal vast iets te maken gehad hebben 
met de Hortustuin en de manier waarop 
wethouder Smink daarmee omging. 
 

De uitslag van 3 maart 
 
Inmiddels zijn de PvdA en Groen Links 
de SP weer ruimschoots voorbijge-
streefd. Die twee partijen deden het 
trouwens in de hele buurt relatief goed. 
De VVD is hier niet meer de grootste 
partij. De lijstverbinding die de college-
partijen zijn aangegaan, leverde de  
PvdA in de buurt een extra zetel op ten 
koste van D66.  
Opvallend is de geringe steun die de 
Stadspartij in de Hortusbuurt geniet.       
 

Piet Hein Schlebusch 
 
P.S. De cijfers zijn niet spijkerhard. Op de Spil-
sluizen  stemmen ook wat mensen van buiten 
onze buurt . En op 3 maart mochten de mensen 
voor het eerst op elk stembureau gaan stemmen. 
Het lijkt niet veel invloed gehad te hebben op de 
uitslagen bij onze stembureaus.  

De uitslag van 3 maart in onze buurt 
 
Hier ziet u de uitslag van de laatste verkiezingen. De eerste kolom ‘(gemeente)’ laat telkens de 
zetelverdeling in de gemeenteraad zien en de tweede kolom ‘(H)’ laat zien wat de zetelverdeling 
geweest zou zijn als er alleen in de Hortusbuurt gestemd zou worden.  U kunt ook zien wat de 
bestuursleden voorspelden 
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Nieuwe tijden, nieuwe mensen, 
nieuwe methoden 
 
Twee maanden geleden wisten we te 
melden dat zich drie nieuwe aspirant-
bestuursleden hadden aangemeld voor 
de buurtvereniging. Het leek er verdacht 
veel op dat de buurtvereniging uit zijn 
lange winterslaap zou ontwaken. Daar 
wilden we als redactie natuurlijk het fijne 
van weten. En nu er ook weer een jaar-
vergadering voor de deur stond, moes-
ten we hen maar eens flink aan de tand 
voelen. 
In deze moderne tijd kun je natuurlijk 
niet aankomen met een ouderwets inter-
view met de voorzitter,  dus we bedach-
ten voor deze gelegenheid een geheel 
nieuw concept:  het zogenaamde 
speed-interviewen. De voltallige redactie 
zou in een razend tempo het voltallige 
bestuur gaan interviewen.  Elk redactie-
lid zou een mini-interview van 10 minu-
ten met elk bestuurslid afzonderlijk heb-
ben. Naderhand zouden dan alle vra-
gen, antwoorden en opmerkingen op 
een hoop geveegd, en in één groot ver-
haal verwerkt worden.  Gelukkig besef-
ten we toen nog niet hoeveel tijd het zou 
kosten om zo’n interview uit te werken 
 
Het speedinterview 
 
Het bestuur vond het ook wel een geinig 
idee, en ze konden wel een uurtje van 
hun kostbare vergadertijd missen.  Dus 
daar zaten we woensdag 17 februari 
met zijn allen in café de Minnaar, klaar 
voor het grote experiment. 
Nou ja, met zijn allen ?? 
Niet iedereen bleek er te zijn. De een 

vond blijkbaar dat hij zich in het vorige 
krantje al genoeg aan de buurt had 
voorgesteld, want hij liet zonder bericht 
verstek gaan.  En een ander had zich 
die middag keurig per mail bij de redac-
tie afgemeld. Niet alleen voor het inter-
view trouwens. Maar dat had het be-
stuur nog niet opgemerkt, terwijl zij toch 
ook een afschrift (!) ontvangen hadden: 
“ Ik merk dat ik te weinig tijd in de 
avonduren heb (de laatste tijd, en  voor-
lopig blijft dat zo) dat ik  toch maar moet 
afzien van  bestuursdeelname.  Daar-
naast merk ik (op grond van alle mails 
en gesprekken tot nu toe) dat het toch 
niet "mijn ding" is: een wijkbestuur.” 
 
Maar niet getreurd:  iedereen bestelde 
een drankje en het speedinterview kon 
beginnen!   

 

Het grote bestuursinterview 

Martin van de Wardt-Olde Riekerink,  
Het nieuwe gezicht in het bestuur  
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Achtergrond  
 
Pascal, Klaas en Martin zijn alledrie  al 
op jonge leeftijd actief geworden en be-
zitten alledrie heel wat bestuurlijke erva-
ring. Zo is Martin een paar jaar voorzit-
ter van D66 in Groningen geweest.  Op 
het moment dat de Amerikaanse eige-
naar van Cordis in Roden honderden 
werknemers ontsloeg en de activiteiten 
naar Mexico verplaatste was Pascal 
voorzitter van de Ondernemigsraad. En 
Klaas was onder andere  (als atheïst) 
voorzitter van de gereformeerde jeugd-
vereniging in Oosterwolde,begin jaren 
tachtig. 
 
Martin heeft Rechten en Bouwkunde 
gestudeerd. Pascal heeft op de ALO 
gezeten. Klaas heeft wiskunde en eco-
nomie gestudeerd. Opmerkelijk genoeg 
heeft geen van drieën de studie afge-
maakt en niemand is werkzaam op het 
terrein van zijn studie, Martin en Pascal 
werken elk als adviseur. Martin helpt 
grotere bedrijven om efficiënter te wer-
ken en Pascal bij voorkeur kleinere or-
ganisaties in de medische hoek. 
 
Wat is hun grote liefde 
 
Klaas was de enige die de vraag juist 
geïnterpreteerd heeft en met zijn spon-
tane antwoord “Taal “ gaf hij daar duide-
lijk blijk van. Hij uit deze liefde o.a. door 
het schrijven van gedichten .Hij heeft 
twee dichtbundels in het Stellingwerfs 
gepubliceerd en een derde staat op sta-
pel. Verder schrijft hij toneelstukken en 
regisseert ook. Heeft een stichting ter 
bevordering van Podium- taal- en klein-
kunst. 

Pascal houdt van zijn auto, een Citroën 
CX uit 1975 die hij ongeveer acht jaar in 
zijn bezit heeft. Meestal rijdt de auto wel 
en als dat niet het geval is kan hij zelf 
wel een beetje sleutelen omdat naar zijn 
zeggen zo’n oude auto net een grote 
brommer is. 
Martin is in veel dingen geïnteresseerd, 
zoals kunst, waaronder de beelden van 
Eddy Roos in het Drents museum, 
auto’s, skiën en theater en muziek. Hij 
zet graag een boom op met vrienden, 
maar mag ook graag gezellig kletsen 
met mensen in de kroeg. 
Uiteindelijk was zijn antwoord: “Ik houd 
van ruimte.” En dat bleek ruimte te zijn 
in bredere zin, ruimte voor zich zelf om 
dingen te doen, maar ook het geven van 
ruimte aan anderen en ook het schep-
pen van ruimte. 
 
Drijfveren, speerpunten voor 
de komende tijd en eigen toe-
komstplannen 
 
Pascal wilde wel actief in de buurt wor-
den,  en wilde dus ook wel bestuurlijk 
actief worden. Via een cafégesprek 
werd hij indertijd het bestuur “ingeluld”. 
Klaas heeft  zowel sociale motieven als 
bestuurlijke. Kwam in 2000 in een hofje 
in de buurt te wonen. Wou vervolgens 
een bijdrage leveren aan de zorg voor 
een leuke woonomgeving. 
Martin.vindt  gemeenschapszin, het 
sociale aspect erg belangrijk. Hij vindt 
daarbij het doel belangrijker dan het 
middel. 
Alledrie vinden ze het jammer dat er 
geen vrouwen / studenten / ouderen in  
het bestuur zitten, maar we-
ten niet echt hoe dat komt.  

 

Over het persoonlijke …… 
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Martin oppert dat het wellicht te maken 
heeft met de prominente plaats die de 
kroeg in het bestuur inneemt. 
 
Pascal: heeft geen specifieke punten 
waar hij zichzelf mee bezig wil houden. 
Klaas: wil zich vooral bezig houden met 
studentenhuisvesting. 
Nieuwkomer Martin wil de eerste tijd 
vooral mensen leren kennen. 
 
Alledrie willen ze nog wel een poos in 
het bestuur blijven zitten. Maar als er 
zich opeens een heel nieuw bestuur van 
vijf man zou aandienen, dan zou dat 
voor Klaas de zaak wel  veranderen. En 
Martin wil gewoon blijven “totdat ik emi-
greer naar Frankrijk”.. 

 
 
 

…. en het politieke 
 
Hoe stemt onze buurt op 3 
maart ? 
 
De voorspellingen van de drie heren 
vlogen alle kanten uit, en er is dan ook 
maar één conclusie mogelijk:  hoog-
stens één van de drie bestuursleden 
heeft verstand van politiek. U mag aan 
de hand van deze voorspellingen bepa-
len wie dat is.  Maar de drie heren heb-
ben ook  geen idee hoe de politieke 
voorkeuren in de Hortusbuurt liggen ten 
opzichte van de hele gemeente.  De 
bestuursleden denken bijvoorbeeld dat 
de PvdA en de VVD hier ongeveer even 
hoog scoren  als in de rest van de ge-
meente. Maar dat is zeker niet het beeld 
van de laatste jaren. De PvdA scoort in 
de Hortusbuurt vergeleken met de stad 
als totaal aanmerkelijk lager. En bij de 
VVD is dat precies andersom. 
Op bladzijde 15 vind je hun voorspellin-
gen. Nog een pikant  puntje is, dat juist 
onze penningmeester niet blijkt te kun-
nen tellen. 

 

Zie pagina 15  voor  de 
voorspellingen en verkie-
zingsuitslag in onze buurt 

Penningmeester  Klaas, 
de oudgediende in het bestuur 
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Ben je voor democratisch ge-
kozen wijkraden met een eigen 
budget voor onderhoud en 
leefbaarheid van de wijk? 
 
Klaas vindt het een goed plan. Daar-
door zijn de buurtbewoners meer be-
trokken en kunnen ze hun mening kwijt.  
Maar Klaas zou niet voor echte verkie-
zingen zijn en ook niet voor een eigen 
budget, omdat de participatie van buurt-
bewoners zo laag is. De gemeente moet 
in laatste instantie altijd de afweging 
blijven maken ( Het ligt niet aan u, als u 
dit niet helemaal begrijpt) 
Pascal heeft wat minder voorbehouden. 
In praktische kwesties kun je de zaken 
het best op buurtnivo bekijken. Keuzes 
zouden duidelijker worden, en minder 
absurd:  niet meer tussen een verkeers-
drempel hier of de aankleding van Kar-
dinge-gebied.  Het is misschien lastig, 
maar het moet toch mogelijk zijn om 
verkiezingen te houden voor het bestuur 
van een bewonersorganisatie of voor 
een wijkraad. 
Nieuwkomer Martin is juist tegen.  
Mensen zouden hun eigen geld moeten 
gebruiken om de omgeving op te knap-
pen, eventueel samen met anderen. En 
dan niet alleen de privé-omgeving, maar 
ook de openbare ruimte. Het geld zou 
van onderop moeten komen, en van 
bovenaf (de gemeente) zou de beslis-
singsbevoegdheid moeten blijven om 
een initiatief al dan niet goed te keuren. 
Persoonlijk zou hij best zijn portemon-
nee willen trekken voor een voorziening 
als een verkeersdrempel.  Als mensen 
graag bomen op de Grote Markt willen, 
dan moeten ze een rekening openen en 
daarvoor zelf het benodigde geld inza-
melen. 
 

De belangrijkste buurtitems 
onder de loupe genomen 
 
Klaas vindt de  leegstand van winkel-
panden in de Ebbingestraat e.o. het 
grootste probleem waar onze buurt 
mee te kampen heeft. 
Pascal denkt lang na en noemt uitein-
delijk toch de RUG en de bedreiging van 
de Hortustuin als een potentieel groot 
probleem. Verder betreurt hij de vertra-
gingen bij het Boterdiep en het Ciboga-
terrein. 
Martin: denkt zo mogelijk nog langer na 
en noemt de oplopende woonlasten en 
inperkingen van de vrijheid om te bou-
wen. Vanwege het beschermd stadsge-
zicht  heb je soms al een vergunning 
nodig als je een intercom bij de voor-
deur wilt of een pvc-regenpijp. 
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geschikt, en het kan een impuls betekenen voor 
de Ebbingestraat. Klaas vindt dat de tram voor 
onze buurt geen meerwaarde heeft omdat je niet 
sneller in de stad bent. Martin vindt dat je met de 
tram er langer over doet om ergens heen te gaan 
waar je niet wilt zijn en hij vreest dat de exploita-
tiekosten hoger zijn en dat dat extra buslijnen 
gaat kosten. De oversteek en bocht bij de Maag-
denbrug vindt hij maar een vreemde oplossing. 
(Martin had nog geen kennis genomen van de 
laatste tramplannen). 
 
Welke politieke en organisato-
rische prioriteiten stelt het be-
stuur voor het komende jaar? 
 
Klaas:  Versterken van het bestuur,  de participa-
tie van buurtbewoners bevorderen.   De Bewo-
nersorganisatie zou meer moeten gaan werken 
met kleine commissies die speciaal voor één 

Pascal  kan zich zo snel geen voorzieningen 
bedenken die hij persoonlijk hier in de buurt mist. 
Maar Klaas  mist een groenteboer of een Albert 
Heijn  en zou meer postbussen willen zien in de 
Ebbingestraat . Martin mist een buurtvoorzie-
ning, een ruimte die multifunctioneel gebruikt kan 
worden, een bestaand gebouw met meerdere 
functies, voor cursussen , een soort venster-
school. 
 
Pascal staat  positief tegenover de plannen van 
het gemeentebestuur met betrekking tot de Die-
penring, maar de bereikbaarheid van winkels 
moet wel gegarandeerd blijven; Klaas vindt het 
ook een goed plan voor m.n. fietsers, maar vindt 
ook dat de woonschepen aangepakt moeten 
worden. Grapjas Martin is voor omdat hierdoor 
de parkeerdruk toeneemt en zijn eigen garage 
daardoor meer waard wordt. 
 
Pascal vindt het Boterdiep voor een tram erg 
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activiteit in het leven worden geroepen. 
Politieke prioriteit zou bij studentenhuisvesting 
moeten liggen.  Ondanks het hoge percentage 
studenten in onze buurt zijn er niet veel echte 
problemen.  Daarom juist zou onze buurtorgani-
satie  misschien wel als een soort bruggenbou-
wer  kunnen fungeren tussen studenten enerzijds 
en buurten die overlast ondervinden. 
 
Overleg tussen studenten en bewonersorganisa-
ties.waarbij je niet tegenover elkaar staat. In de 
raadscommissie viel het initiatief goed. Het blijkt 
ook dat niet zozeer de studenten maar de huis-
jesmelkers een probleem zijn. Want wie plaatst 
de dunne tussenwandjes bijvoorbeeld? 
Pascal stelt dezelfde prioriteiten.  Daarnaast 
maakte hij nog de opmerking dat  de buurtvereni-
ging buiten het vaarwater van  de (partij)politiek 
gehouden zou moeten worden.  Naast  de stu-
dentenhuisvestingsproblematiek  noemt hij als 
prioriteit ook de Tram en de inrichting van de 
Diepenring. 
Martin vindt het vooral belangrijk dat er meer 
respons uit de buurt komt.  De buurtbewoners 
zouden elkaar beter moeten leren kennen.  Hoe 
meer respons er van uit de buurt komt, hoe beter 
de bewonersorganisatie de buurt kan vertegen-
woordigen. 
 
Wat verder ter tafel kwam 
 
Martin: De voorbereidingen voor de jamsessie 
op 21 maart in Het Paleis tijdens de jaarvergade-
ring van de bewonersorganisatie zijn in volle 
gang en verlopen gunstig. 
Martin heeft veel enthousiaste reacties gekregen 
en er blijken veel muziekmakers bij ons in de 
buurt te wonen. Dat belooft nog wat. 
Pascal: heeft geen directe plannen met de web-
site. Volgens de statistieken wordt de website 
niet veel bezocht. Vind het wel belangrijk dat 
wanneer iemand geïnteresseerd is in de Hortus-
buurt de bewonersorganisatie via de site te vin-
den is. Op de valreep toch nog een plannetje : 
Het plaatsen van alle vergunningsaanvragen bij 

de gemeente , de reactie van de gemeente hier-
op en alle besluiten van de gemeente die onze 
buurt aangaan. 
Een normaal mens gaat ergens wonen en gaat 
daarna eventueel op zoek naar een stamcafé. Zo 
niet Klaas. Hij ging op zoek naar een woning 
vlakbij De Minnaar. 
  
 
Pluriformiteit 
 
Wat kwam er nu uit dit mega-interview?
De bestuursleden wisten van elkaar niet 
wat ze zouden zeggen, en ze bleken 
dan ook allemaal zo hun eigen opvattin-
gen te hebben. Je kon wel merken dat 
ze hun beleidsplan voor het komende 
jaar nog niet goed doorgesproken had-
den, en dat ze nog niet alles op de rails 
hebben. Wij - de redactie dus - sturen er 
bij deze wel op aan dat het bestuur van 
de buurtvereniging haar taken serieus 
uitvoert en vergaderingen, verslagen en 
aankondigingen accuraat bekend maakt 
via de website van onze buurt.  
Dat ze ieder binnen de groep zo hun 
eigen mening hebben, daar tillen we niet 
zo zwaar aan.  Dat kun je een slechte 
zaak vinden, maar het geeft gelukkig 
ook aan dat het bestuur geen eenheids-
worst is.  En bovendien: als de regering 
tegenwoordig al niet meer met één 
mond spreekt, waarom zou het bestuur 
van een bewonersorganisatie dat dan 
wel doen? 
 

Harmke Eisen 
Diederik van der Meide 

Piet Hein Schlebusch 
Margriet ter Steege  
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Eetcafé De Groene Weyde 
 

Voor scharrelgerechten - Ook vegetarisch 
 

Nieuwe Ebbingestraat 149 
Groningen 

Tel. (050) – 573 04 24 
www.degroeneweyde.nl 
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Opgeven, inlichtingen, etc. : 
Ria van der Weide. 
Grote Rozenstraat 90a 
06-10058654 

Grote Rozenstraat, 19-02-2010. 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Heb ik in de vorige buurtkrant jullie mijn 
wintergevoel laten ervaren, vanochtend 
word ik wakker en ineens is het groen! 
Tijd voor de lentekriebels! 
Ik heb al een paar mensen benaderd en 
heb de Grote Rozenstraat opgegeven 
voor de schoonmaakactie van de ge-
meente Groningen. 
Ik heb de gemeente het volgende ge-
schreven: 

We krijgen een heel mooi nieuw 
pleintje! 
Tegelijkertijd willen we graag de 
straat opruimen en al het groen van 
zwerfvuil ontdoen en waar nodig op-
nieuw beplanten zodat er een fraai 
geheel ontstaat! Mijn naam is Ria 
van der Weide en ik ben hovenier i.o. 
Ik heb een idee voor een beplan-
tingsschema gemaakt. 
De actie graag samen met volwasse-
nen en kinderen, dus het liefst op 
woensdagmiddag. 
Er komt nog een oproep in de buurt-
krant dus wellicht sluiten meer stra-
ten zich bij ons aan. Het aantal exac-
te deelnemers geef ik z.s.m. door. 
 

Ik dien als contactpersoon. Dus lieve 
buurtjes schroom niet en doe mee! 
Alle omliggende straten zijn welkom om 
mee te doen. De datum is 7 april 2010 
op woensdagmiddag zodat de kinderen 
ook mee kunnen doen. 
 
Hartelijke groet,  

Ria van der Weide. 
Grote Rozenstraat 90a 

06-10058654 

 
Reacties van lezers 

Woensdagmiddag  

Grote  
Rozenstr.  

en omgeving 
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U zult zich ongetwijfeld afvragen wat er 
voor verborgens aan het oud papier op-
halen is. 
Zo iemand is toch gewoon bij de weg en 
zie je bezig? 
Dat klopt ook. Het verborgene zit hem in 
de status van Klaas zijn medewerkers. 
 
We hadden op een dinsdag afgespro-
ken maar de maandag zag ik Klaas voor 
mijn huis uit een busje springen en bij 
mij aanbellen.” Ik heb nu wel even, 
schikt dat? De jongens zijn hier waar-
schijnlijk met een half uurtje weer.” 
Klaas is een kwieke man van 59 jaar en 
heeft in zijn leven al heel wat baantjes 

gehad (na Lyceum en Mavo niet afge-
maakt te hebben); van magazijnchef in 
de confectie tot jongerenwerker aan toe. 
Door een nare samenloop van omstan-
digheden kwam hij in aanraking met 
justitie en moest een straf uitzitten. In 
die tijd is hij nog voorzitter van de gede-
tineerdenraad geweest. 
In 1998 was hij weer vrij en via Delin-
quentie en Samenleving kwam hij te-
recht bij Humanitas. 
Lange tijd gaf hij voorlichting op scho-
len, vaak samen met een andere gedeti-
neerde. “De verhalen die je soms hoor-
de waren ongelooflijk. 
 
Maar weet je, na een tijd begon het te 
vervelen om iedere keer maar weer je 
verhaal te doen en aangezien ik twintig 
jaar lang op een bakfiets oud papier had 
opgehaald voor verenigingen en zo heb 
ik gevraagd of ik niet een project van 
mezelf met oud papier mocht doen. Ik 
kreeg toestemming en begon met drie 
wijken. Inmiddels heb ik er 25” vertelt 
Klaas trots. En:”We hebben nu twee 
bussen en we krijgen nieuwe. Misschien 
komt er dan nog een derde bij.” 
Hij werkt met ex-gedetineerden, die van-
uit de Mesdag gaan reïntegreren. 

 

Verborgen bedrijvigheid in de buurt 
 
Deel 10 
In onze buurt zijn veel mensen die een 
bedrijfje hebben wat zo voor het oog niet 
zichtbaar is. In deze rubriek stellen we 
een aantal aan u voor en u zult merken 
hoe verrassend ze zijn. 
 
Klaas Wiltjer haalt ons oud papier 
op. 
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“De laatste tijd zijn er trouwens niet veel 
tbs’ers meer, maar wel moeilijk bemid-
delbare mensen bijvoorbeeld uit de ver-
slavingszorg. 
 
De reïntegratie verloopt trouwens goed; 
het betreft een samenwerking tussen 
Weerwerk en Humanitas. De mensen 
zijn niet meer zo moeilijk plaatsbaar en 
het doel is ook een snelle doorstroom. 
Eén van de medewerkers is onlangs 
doorgestroomd naar het Waterbedrijf 
waar hij een baan heeft gekregen”. 
Er wordt gemiddeld met zeven mede-
werkers gewerkt en er zijn zo’n vijftien 
beschikbaar. 
“Maar de één komt twee dagdelen, een 
ander een dag enzovoort.” 
Het loon van de medewerkers wordt via 
subsidies geregeld. “Wij krijgen geld van 
de overheid om mensen weer zelfstan-
dig te maken”, zo stelt Klaas het letter-
lijk. 
Zijn benadering van de medewerkers is 
heel direct. “Dat moet ook. Ze krijgen bij 
mij altijd nog één kans als ze het een 
keer verknald hebben. Die ene kans 
moet je mensen gunnen”. 
Klaas is een enthousiast verteller. Op de 
vraag of hij wel eens over zijn werk 
droomt antwoordt hij grijnzend:”Ja, dan 
loop ik al maar met allemaal doosjes 

papier!” 
We hebben het even over recyclen. 
Recyclen wordt volgens Klaas een ver-
slaving. “En recyclen is drie keer goed-
koper, want je hoeft het maar één keer 
te bewerken.” 
 
Mensen kunnen gerust hun papier in 
plastic zakken aan de weg zetten, want 
alles wordt later weer verder uitgesor-
teerd. Zo wordt wit papier, dat wat je 
voor je computer gebruikt bijvoorbeeld, 
apart gescheiden, want dat is meer 
waard. De plastic zakken gaan naar 
Mamamini. 
De kilo’s die worden opgehaald zijn vrij 
constant. Er is dus niets van de crisis 
merkbaar geweest. Dat zou gekund 
hebben als veel mensen krantenabon-
nementen hadden opgezegd. 
Klaas is wel tevreden met hoe het nu 
gaat hoewel er wel wat dingen zijn ver-
anderd.”In zo’n busje zitten is veel ste-
rieler dan met een bakfiets rondgaan. 
Dat was veel socialer en gezelliger”. 
Op de vraag of er wel eens vreemde 
dingen gevonden worden komt een fraai 
antwoord. “We vonden een keer een 
kistje met sieraden, dui-
delijk hele dure. Dat 
moest wel een vergis-
sing zijn en ja hoor, 
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‘De 
Ebbingepoort’  

• een modern en gezellig zorgcentrum aan de 
rand van de binnenstad 

• complete verzorgingshuiszorg 
• zorg en ondersteuning voor het welzijn aan 

zelfstandig wonende oudere stadjers  
• wijkrestaurant voor 55+ (vers uit eigen keu-

ken en alle dagen van de week!) 
• dagverzorging  
• kortdurende opname (voor als het thuis eventjes niet meer gaat).  

 
Kom gerust eens langs om te kijken, of bel even voor een afspraak! 

We zoeken weer enthousiaste vrijwilligers (bijvoorbeeld in de koffiezaal,  
het bezoeken van bewoners, het helpen in de huiskamers, het rijden in onze bus). 

 
Noorderbinnensingel 2, 9712 XA Groningen, tel.: (050)3139590  

www.ebbingepoort.nl; ( e-mail: info@ebbingepoort.nl) 
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voor hebben. “Geef maar een fles wis-
key” zeg ik dan. 
Mijn ouders waren socialisten, mij was 
dat te soft. Ik was meer communist. Ik 
heb ook bij de OR, de OVG en de Gisca 
gewerkt en ik was heel fana-
tiek.Vandaag de dag verafschuw ik nog 
steeds het kapitalisme. 
Tsja en bij Humanitas heb ik inmiddels 
al heel wat statussen gehad want ze 
willen me graag houden. Zo ben ik tra-
jectvolger geweest, Weerwerker, Mel-
kertbaner, projectleider, werkmeester en 
zelfs sociaal therapeut. 
“Daar is het busje weer”, riep ik naar 
buiten kijkend en toen was Klaas op-
eens weer weg. Hij had nog verteld dat 
het in de Hortusbuurt nog wel wat beter 
kan wat het oud papier betreft. 
Iedere eerste en derde vrijdag is hij in 
onze wijk. Een gedreven man die ik ie-
dere snipper papier gun. Doet u mee? 
 

        
Harmke Eisen 

 
 

toen we weer terugkwamen bleek er al 
over gebeld te zijn. Laptops vinden we 
ook en rijbewijzen, maar meestal zijn 
dat vergissingen, natuurlijk. 
 
Er was een keer een meisje die een la-
ding papier met een grijns bij mij in de 
container gooide. Dat bleken allemaal 
Playboys te zijn. Mooi aan elkaar vast 
getaped. Wat ik daarmee gedaan heb? 
Ha ha ha….” 
Klaas maakt uiteraard van alles mee 
onderweg. Wel eens vervelend zoals 
iemand die klaagde dat zijn auto in de 
weg stond en nogal agressief over-
kwam. Maar ook leuke dingen. Zoals 
Klaas met twinkelende ogen zegt:”Wat 
de glazenwasser meemaakt maken wij 
ook mee. 
De wereld is echter wel veranderd. Er is 
veel meer geweld. Weet je, vroeger was 
ik altijd pacifist, maar tegenwoordig weet 
je het haast niet meer. De wereld is ver-
ruwd, mensen zijn veel individualisti-
scher. Ik ben nog altijd iemand die een 
ander graag wil helpen. Heeft een 
vriend een busje nodig bij een verhui-
zing? Ik kom en help zelf mee.Ben ik zo 
een dag mee kwijt, maar ik wil er niks 
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De gemeente speelt met het idee om de ge-
plande tramlijnen te wijzigen 
In het nieuwe plan  gaat de eerste lijn vanaf het 
treinstation via de Oostersingel en het UMCG 
over het zuidelijk deel van het Cibogaterrein naar 
het Boterdiep, en dan weer naar het Zernike. (zie 
de hele dikke lijn) De tweede lijn gaat dan via 
Oosterstraat en de Grote Markt naar Oostersin-
gel/UMCG en verder naar Kardinge. (zie de dik-
ke, gestippelde lijn) 
Voor onze omgeving heeft dat twee duidelijke  
consequenties:  de rare bocht over de Maagden-
brug  via een stukje Spilsluizen het Boterdiep op 
is niet meer nodig, en dat is goed nieuws.  (zie  
de grote cirkel) 
Maar men kan niet meer rechtstreeks met de 

tram van het Boterdiep naar de Grote Markt. Dan 
zul je over moeten stappen op de Oostersingel 
(zie de kleine cirkel). En dat is jammer. 
De nieuwe ideeën komen overigens uit de koker 
van Bewonersoverleg Beyum (!). Inwoners van 
Beyum en Lewenborg hebben het grote voordeel 
dat er zo een rechtstreekse tramverbinding tus-
sen Kardinge en de Grote Markt zou ontstaan. 
De gemeente is overigens genegen om het stuk-
je Boterdiep in te richten zoals de ondernemers 
het daar hebben voorgesteld. 
Op maandag 22 en dinsdag 23 maart zijn er nog 
inspraakavonden in de Martinikerk. En u kunt als 
belanghebbende nog zienswijzen / bezwaren 
indienen tot 2 april. 

Piet Hein Schlebusch 

 

Gemeente wijzigt tramplannen 
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Deze foto getiteld De bouw Nieuwe Eb-
bingestraat 1 hoek Turfsingel is geno-
men in 1954 door fotograaf Piet Boon-
stra. Het meest opvallende is het ge-
bouw op de hoek dat in de (vreemde) 
steigers staat. Het pand, waar tegen-
woordig Lukken in gevestigd is, werd in 
april 1945 kapot geschoten door een 
Duits kanon dat ongeveer op dezelfde 
plek stond als later de fotograaf. Maar 
dan natuurlijk op straatniveau. Het lijkt 
erop dat de foto is genomen vanaf het 
balkon van Spilsluizen nummer 4, het 
pand waar ooit mijn vrienden Frank den 
Hollander en Bert Visscher woonden! 
 
In het mooie en statige negentiende-
eeuwse pand dat afbrandde was ooit 
ijzerhandel Geertsema gevestigd. Het 
tegenover gelegen pand, nu sigarenma-
gazijn Minke Primera en de kledingwin-
kel van Jos Veeger brandde ook voor 
een groot deel uit, maar werd gerestau-
reerd. 
Over dat pand is zelfs een boek ver-
schenen: Vooran, over Ebbingepoorten 
brugge. Het is geschreven door 
H.Brouwer en uitgegeven bij Profiel. 
 
Maar er is nog veel meer te zien op de 
foto. 
Op de plaats waar tegenwoordig de 
Vietnamees zijn loempia’s  bereidt, 
stond zo’n geweldig mooie reclamezuil. 
Waarom bestaan die tegenwoordig niet 
meer? Rechts aan de lantaarnpaal is 
ook nog een reclamebord bevestigd; 
van H.B.Dagelet, woninginrichting, nog 
steeds gevestigd in de Nieuwe Kijk in’t 
Jatstraat. Rechts van het hoekpand was 

garage Bierman en Co. geves-
tigd (ook verbrand in 1945 en in 
1951 was men klaar met de bouw. Dit 
pand is ontworpen door architect Klein. 
Rechts hiervan zien we het hotel De 
Ebbingebrug (zie het artikel hierna over  
café Bakker). 
 
Ook opvallend is het hoge gebouw op 
het terrein van de Gasfabriek, dat inmid-
dels al lang verdwenen is. 
Vooraanzien we twee ‘noodgebouwtjes’; 
in de voorste is Het Lips Sleutelhuis ge-
vestigd, en dit diende blijkbaar als ver-
kooppunt zolang de nieuwbouw op de 
hoek nog niet gereed was. En we spre-
ken over 1954, negen jaar na de brand! 
De wederopbouw verliep dus niet zo vlot 
in Groningen! 
 
Ook mooi is de bus die de brug op lijkt 
te draaien. Het nummer is net niet goed 
te lezen, maar misschien was het wel 
lijn 4 (de trolleybus naar het Pioen-
park?).Op de Turfsingel noordzijde 
mocht het verkeer nog in beide richtin-
gen rijden. De Ebbingebrug is nog 
steeds hetzelfde, met hekje en al. 
Kortom: een geweldig mooie foto! 
 
 

Diederik van der Meide 
 
 
Reacties graag naar  
d.vandermeide@hetnet.nl, 
of de redactie, 
of bellen op 3136169. 
 

Bij de voorpagina: 
Hoek Ebbingestraat - Turfsingel 
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Ik kreeg enkele reacties op mijn op-
roep over café Bakker, ooit gehuis-
vest waar nu Grieks Eetcafé Fortuna 
zit, aan de Kleine Kruisstraat. 
 
Van Café Bakker via De Kruis-
bar en Café  Het Jatje tot Eet-
café Fortuna  
 
Oud-redactielid van Kop d’r Veur Rob 
Elzinga mailde me dat er in januari 1989 
een stukje was geschreven over dit ca-
fé. Rob heeft het hele archief van Kop 
d’r Veur (sinds 1973) verzameld en ge-
inventariseerd en ook nog een groot 
deel gescand. 
Sinds 1986 waren Johan van der Veen 
en zijn vriendin Julia uitbaters van café 
Het Jatje. In de kleine ruimte naast het 
huidige restaurant is nu een apart zaal-
tje, dat indertijd fungeerde als uitgifteba-
lie voor patat en ijs. Bezoekers van het 
café waren scholieren van scholenge-

meenschap Kamerlingh Onnes, de vroe-
gere Rijks H.B.S. en tegenwoordig de 
huizen aan het Kamerlingheplein, en ’s 
avonds jongeren en studenten. Maar 
ook docent Letterkunde Hein Lefering 
kwam er overdag met zijn studenten uit 
het Alfagebouw (tegenwoordig het Hey-
mansgebouw). 
Voordat het café Het Jatje werd ge-
noemd, heette het ook de Kruisbar, 
maar daarvoor dus heel lang Café Bak-
ker. 
 
Kees van der Hoef,  
stadsdichter 
 
Iemand anders belde me dat de vader 
van Kees van der Hoef ooit eigenaar 
van het café was. Dit werd bevestigd 
door het artikel in Kop d’r Veur uit 1989. 
Kees van der Hoef is een bekende Gro-
ninger dichter en schrij-
ver, die veel stukjes 

 
Foto Piet Boonstra,  
collectie RHC 
 Groninger Archieven  
(1785-28891) 

                     

 

Café Bakker & Chez Antoine 
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heeft geschreven over de stad Groningen. 
Na wat rondvragen bleek dat ‘Chez Antoine’, (de 
vader van Kees van der Hoef heette Anton) een 
café was dat ooit gevestigd was aan Turfsingel 6, 
tegenwoordig café de Toeter. En dus niet aan de 
Kleine Kruisstraat! 
Een foto uit 1954 bevestigde dat. Het was niet 
alleen café, maar zelfs een hotel. Dat stond al-
thans op het dak van het pand. Wie moest ik nou 
geloven? 
 
Er zat maar een ding op (de tijd ontbreekt mij 
alles in het archief op te zoeken): navraag doen 
bij Kees van der Hoef. Toevallig wist ik dat Kees 
sinds een ongeluk woont in de Pelsterhof aan de 
Pelsterstraat. Dus zocht ik hem op. 
Hij kon inderdaad bevestigen dat zowel het café 
aan de Kleine Kruisstraat als dat aan de Turfsin-
gel van zijn vader geweest was. 
 
Pistool 
 
Kees is zelf geboren in de Kleine Kruisstraat in 
1935, boven het café dus. Na een paar jaar ver-
huisde het gezin van vader Anto(o)n van der 
Hoef naar de Turfsingel. Kees heeft, uiteraard, 
weinig herinneringen aan het café in de Kleine 
Kruisstraat. Maar hij kon me nog wel een verhaal 
vertellen. De Hortusbuurt kende voor de oorlog 
enkele bijeengepakte woninkjes die Achter de 

Wal (tegenwoordig Noorderbinnensingel ) en in 
de Violetsteeg tussen de Grote Rozenstraat en 
de Grote Leliestraat stonden. Kleine woningen 
rug-aan-rug, met veel grote gezinnen en in slech-
te staat van onderhoud. Weinig licht en lucht. Die 
huizen zijn al voor de oorlog gesloopt. De bewo-
ners hadden niet veel te makken. Soms kwam er 
in het café een groepje van ongeveer vijf of zes 
mannen, die de tapkraan openzetten en daaruit 
dronken, de kraan open lieten staan en vertrok-
ken zonder te betalen. Terreur voor een kleine 
middenstander. 
 
Daarom kocht Anton een pistool; de volgende 
keer dat ‘het tuig van de richel’ binnenkwam, 
dreigde Anton met het pistool en schoot in het 
plafond van zijn eigen café. Het tuig is sinds die 
tijd niet meer langs geweest. 
Kees vertelde ook nog dat er op de tegenoverlig-
gende hoek een snoepwinkeltje zat, van Stuiven-
berg (nu Kleine Kruisstraat 20-22), met daar-
naast een pand van drukkerij Erven van der 
Kamp, waar hij nog voor gewerkt had als expedi-
tiemedewerker. 
 
 
 
 

 
 Vervolg Café Bakker / 

Chez Antoine 

 
Café Bakker  in de Kleine Kruisstraat 

( foto van D.v.d. Veen uit 1971,  
In bezit van Gron Archieven) 

 Kees  van der Hoef 
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Nader onderzoek in de adresboeken van de stad 
Groningen leert dat het pand aan de Turfsingel 
ook Hotel- café “De Ebbingebrug” werd ge-
noemd. En nog weer later de Mambo Bar (in 
ieder geval van 1964 tot1968),zoals u op de af-
beelding van een suikerzakje uit de jaren zestig 
kunt zien. Op de site www.sixties.startpagina.nl , 
via de link De jaren 60 plaatselijk, Groningen, 
Stadjers in the Sixties kunt u o.a. nog veel meer  
leuke suikerzakjes bekijken. De Mambobar werd 
geëxploiteerd door Joh. Niezwaag (ooit uitbater 
van de Raadskelder, tegenwoordig De Blauwe 
Engel aan de Grote Markt). 
Ook komt de naam La Granada voor in een pu-
blicatie(Groninger Kroegenboek). 
In de tijd dat de vader van Kees van der Hoef 
(1940-1946) het pand exploiteerde was het een 
café-restaurant met de naam Chez Antoine, met 
erboven een pension van mevrouw Schiphorst. 
Het was een ontmoetingsplaats van schrijvers 
die in de jaren dertig en veertig in Groningen 
verbleven. 
 

Bij de bevrijding van Groningen in 1945 liep het 
pand ook enige schade op (zie het artikel bij de 
foto op de omslag omslag). Beneden werd het 
interieur verwoest. De familie van der Hoef, die 
tijdens de vuurgevechten in de bierkelder ver-
bleef, verhuisde naar de Kruitlaan. 
Rond 1950 heette het Hotel De Gouden Kroon, 
en voor de oorlog vanaf 1933 ook Hotel Café 
Restaurant ‘American’. En nog weer eerder in 
1925 de Grolsche Bar. Grappig te bedenken dat 
er nog steeds Grolsch geschonken wordt door de 
uitbater van het huidige café De Toeter. 
Tot zover de verwikkelingen aan de Turfsingel. 
 
Terug naar Café Bakker 
 
De adresboeken van de stad Groningen geven 
aan dat Café Bakker aan de Kleine Kruisstraat 
(dat die naam dus droeg van circa 1940 tot 1985) 
ook voor de oorlog als café was geëxploiteerd 
door o.a. J. Strating. Diens vader E. Strating 
verzorgde in de periode rond 1925 banket, cho-
colade en suikerwerken en was tegelijkertijd ook 
houtdraaier! 
De oudere geschiedenis heb ik nog niet kunnen 
achterhalen. Café Bakker was dus van 1935 en 
tot 1940 eigendom van Anton van der Hoef. Maar 
een mooie foto uit die tijd ontbreekt nog steeds! 
 
Reacties: d.vandermeide@hetnet.nl of via de 
redactie of via 3136169.  

Chez Antoine 
 
In het boek Arcadia der Poëten van Herman 
Sandman, is te lezen hoe Chez Antoine de 
“eigen kroeg’ van de jonge schrijvers werd. 
Een mooi verhaal over Anton van der Hoef 
is dat hij nimmer voor vier uur ’s middags te 
spreken was. Als een klant ook maar een 
uur vroeger was werd deze schor afgeblaft 
door van der Hoef ,terwijl hij de trap van de 
huiskamer naar de  gelagkamer afdaalde : 
“Wat kom je hier goddomme doen in ’t holst 
van de nacht.”  

 
Turfsingel 6:  
van De Grolsche Bar, Hotel American,  
café Chez Antoine, hotel De Gouden Kroon, 
hotel de Ebbingebrug, de Mambo Bar   
en La Granada tot de Toeter 

Het  
bewuste 
suiker- 
zakje .. 

http://www.sixties.startpagina.nl/�
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“Elke onderneming begint 
  met het maken van een eerste stap” 
 
Speel je wel eens met de gedachte ooit voor jezelf te beginnen? 
Droom je wel eens van je eigen onderneming? 
Ben je (startende) ondernemer of wil je dit worden? 
Wellicht ben je al begonnen, maar weet je even niet meer hoe je verder moet… 
 
Dan is er voor jou 
in je eigen buurt ‘Het Ondernemershûs’ 
aan de Johan de Wittstraat 15, vlak bij het Noorderstation. 
 
In ‘Het Ondernemershûs’ hebben we veel activiteiten onder één dak. 
Je kunt hier terecht voor advies, informatie, ondersteuning, begeleiding, 
workshops over ondernemen, inloopochtenden, ondernemersspreekuur 
en nog veel meer… 
 
Ondersteuning krijg je van Mijn Eigen Onderneming, 
een startersadviesbureau dat reeds vele starters naar een succesvolle 
onderneming begeleid heeft. 
 
Heb je een uitkering van de sociale dienst van de Gemeente Groningen of van 
het UWV dan kun je meestal gebruik maken van diverse regelingen om een 
eigen onderneming te starten. Bij ‘Het Ondernemershûs’ kunnen we je hier meer 
over vertellen. 
 
Meer weten? Kom dan eens langs bij 
‘Het Ondernemershûs’ 
Johan de Wittstraat 15 
9716 CA  Groningen 
Tel 0800 – 44 44 222 
www.hetondernemershus.nl 
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Trouwe lezers van de Kop d’r Veur herin-
neren zich misschien nog de rubriek 
“Studentenhuizen in de buurt” van een 
paar jaar geleden. 
Een uurtje kletsen en koffiedrinken met de 
bewoners van iedere keer weer een ander 
studentenhuis gaf een prachtige inkijk in 
zo’n huis en leverde ook interessante en 
soms hilarische verhalen op. 
De bedoeling was om bewoners van de 
Hortusbuurt kennis te laten maken met de 
studenten in de buurt en om de studenten 
zelf wat meer bij de buurt te betrekken. 
Het bleek te werken. Maar daarna? 
De studentenvereniging Dionysos levert 
inmiddels trouw een bijdrage aan ons, 
zodat we ook daar een inkijkje krijgen. 
Het idee is nu ontsproten om een kennis-
making in den lijve te organiseren! 
We hebben al tuinentochten gehad, 
kunstentochten, culinaire tochten dus 
waarom niet een studentenhuizentocht? 
 
Het gaat om een “Open Huis”gedachte. 
Studenten ontvangen buurtbewoners 
maar ook ontvangen buurtbewoners stu-
denten. Niemand hoeft op te ruimen, want 
het is de bedoeling dat je elkaars huis ziet 

zoals je er dagelijks woont. Als je maar 
koffie, thee of andere drankjes en koek-
jes of een zelfgebakken taart of hapjes 
bij de hand hebt. 
 
Dionysos doet ook mee; daar zijn alle 
deelnemers na afloop welkom om met 
z’n allen gezellig na te praten met een 
drankje en men wordt van harte uitgeno-
digd om gratis mee te eten! 
 
Als principedatum is gekozen 
voor zondag 18 april vanaf 15.00. 
 
Dus woon je in een studentenhuis en 
mogen buurtbewoners wel eens bij jullie 
over de vloer komen; ben je buurtbewo-
ner en wil je wel een open huis zijn voor 
studenten die dag; of wil je gewoon in 
wat huizen over de vloer komen, geef je 
dan op. 
De huizen die meedoen krijgen ook nog 
een soort van beloning als dank. 
 
Inlichtingen en opgave bij Harm-
ke Eisen. Tel. 06–30980154. 

 

Studentenhuizentocht in de buurt. Doe mee! 



36 

 

De Ebbingepoort is een gezellig 
woon- en zorgcentrum met een 
prachtige binnentuin, gelegen aan de 
rand van de binnenstad, adres Noor-
dersingel 2. Het bestaat uit een ver-
zorgingshuis en 88 aanleunwonin-
gen, waar wij een plezierig woonge-
not bieden met zorg op maat. 
 
In De Ebbingepoort worden ook veel 
activiteiten georganiseerd zoals zingen, 
kaarten, sjoelen en gymnastiek. Daar-
naast worden er regelmatig muziek- of 
dansuitvoeringen, films of een minimarkt 
georganiseerd. Ook is er een mannen-
soos en een culturele club.  
 
Veel bewoners van De Ebbingepoort 
nemen deel aan de activiteiten. Maar 
wist u dat ook wijkbewoners (tegen een 
kleine vergoeding) van harte welkom 
zijn? Dat geldt ook voor ons restaurant. 
De Ebbingepoort heeft een uitstekende 
keuken. In het restaurant kunt u dage-
lijks tussen 12.30 en 14.00 uur een 
heerlijk drie gangenmenu geserveerd 
krijgen voor slechts 6,65 euro. 
 
De Ebbingepoort biedt echter nog veel 
meer. Zo is er een fysiotherapiepraktijk, 
een diëtiste, is er een kapsalon met te-
vens mogelijkheden voor een schoon-
heidsbehandeling en kunt u er terecht 
voor pedicure. 
 
Open dag  
 
Op dinsdag 13 april a.s. organiseert De 
Ebbingepoort van 14 – 16 uur een open 

dag. Zodat u zelf eens de sfeer kunt 
proeven. En wellicht  wilt u voor 14.00 
uur starten met een lekkere maaltijd. Er 
worden demonstraties met hulpmidde-
len gegeven, er zijn marktkraampjes 
met info, er is muziek en nog veel meer.  
 
U bent van harte welkom! 
 

Tineke van Gelder 
Zorgmanager De Ebbingepoort 

 

Open  dag  “de  Ebbingepoort” 
dinsdag 13 april  

14 - 16 uur 

(ingezonden mededeling) 
 
Belastingaangifte 

 2009 Hulp 
 
Heeft u hulp nodig bij het invullen 
van uw inkomstenbelasting 
2009?  
 
Tarief : 
25 euro per aangifte. 
Tel: 06-48003245. 
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De gemeenteraadsverkiezingen zijn net 
achter de rug. Meer dan 140.000 men-
sen mochten een stem uitbrengen op 
enkele honderden kandidaten van ver-
schillende partijen. 
In de negentiende eeuw werden er ook 
verkiezingen gehouden. Maar toen 
mochten vrouwen nog niet stemmen 
(dat mag pas sinds 1919). Tot 1887 
mochten alleen mannen stemmen, als 
ze 25 jaar oud waren en een bepaald 
minimumbedrag aan belasting
(grondbelasting, patentbelasting of per-
sonele belasting) betaalden. Dit is terug 
te vinden in een register dat in het Gro-
ninger Archief bewaard is gebleven 
 
1852 
 
In 1852 woonden er ongeveer 34.000 
mensen in Groningen. 1734 mannen 
mochten stemmen, ofwel 5 %.  
De stad was in die tijd onderverdeeld in 
verschillende wijken, met elk een ande-
re letter. Wat we tegenwoordig de Hor-
tusbuurt noemen (of Binnenstad-Noord) 
bestond uit de wijken met de letters L, 
M, N en O . In onze buurt woonden 257 
stemgerechtigden, op een bevolking van 
circa 4500 mensen rond 1850. De rest 
van de stemgerechtigden woonde  in 
wat we nu het centrum noemen 
(inclusief Binnenstad-Oost-Zuid en 
West).  
 
In onze buurt mocht dus 5,8 % stem-
men. Daaruit blijkt dan ook dat onze 
buurt op dat moment niet armer was 
dan de rest van de stad. De rijken woon-
den vooral aan de Noorderhaven, de 
Beplante Ossenmarkt (tegenwoordig 

Guyotplein), Ossenmarkt, Spilsluizen, 
Nieuwe Boteringestraat en Nieuwe Eb-
bingestraat. 
 
Degene die de meeste belasting betaal-
de was Edo Offerhaus. Stadsontvanger, 
geboren in 1795. Hij woonde in wijk N 
huisnummer 7 (tegenwoordig Spilslui-
zen 3). 
Maar ook een redelijk gewoon iemand 
als Wilke Eisses, een timmerman in de 
Havenstraat mocht stemmen, want hij 
betaalde 25 gulden aan belastingen. Net 
zo als Harmannus Opten, bloemkweker 
aan de Nieuwe Boteringestraat en Klaas 
Kater, scheepstimmerman bij de werf 
aan de Noorderhaven (tegenwoordig 
Werfstraat). 
 
De ‘uitslagen’ kom ik helaas nergens 
tegen in de archieven. Maar het waren 
ook nog eens getrapte verkiezingen; 
deze mannen mochten mannen kiezen 
die weer andere mannen kozen. 
 
De opkomst zal in 1852 wel hoger ge-
weest zijn dan de opkomst anno 2010. 
Maar je stem was toen ook letterlijk  
meer waard dan in 2010. 

 
 

 

De gemeenteraadsverkiezingen  
van 1852 

Diederik van der  Meide 
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De introductieperiode 
(deel 1) 
 
Omdat de kiezel op moment van schrij-
ven nog bezig is, zal deze keer inge-
gaan worden op een van de meest op-
vallende zaken die een studentenvereni-
ging onderscheidt van andere organisa-
ties en verenigingen, namelijk de intro-
ductieperiode. 
 
Laten we beginnen met de introductie 
van de nieuwe leden. Dit is hetgeen wat 
onder ‘gewone’ studenten de meest 
slechte naam heeft. Meestal zijn de ver-
halen over de introductieperiode gehuld 
in een vlaag van geheimzinnigheid. Met 
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name over de ontgroeningen doen de 
wildste verhalen de rondte: studenten 
moeten een glas water met levende 
goudvissen opdrinken, hamsters een 
maand verzorgen en daarna dood tegen 
een muur gooien en natuurlijk moet er 
bier gedronken worden. Heel veel bier 
gedronken worden.  
 
Misschien is het daarom wel eens goed 
om eens te vertellen hoe een introduc-
tieperiode nu echt verloopt. Dionysos 
heeft dan wel geen ontgroening, maar 
toch zijn er genoeg mensen die denken 
dat ook tijdens onze introductie de nodi-
ge vernederingen doorstaan moeten 
worden. 
 
Wanneer iemand zich inschrijft om lid te 
worden tijdens KEI  (begin van het jaar) 
of Kiezel halverwege het jaar) is hij een 
aspirant-lid en krijgt hij een introductie-
boekje met daarin alles wat hij moet we-
ten over de vereniging en over de intro-
ductie zelf; de kosten, de data, de com-
missies die er zijn, wie er in de senaat 
zitten en wat het verenigingslied is. De 
introductie zelf duurt 2,5 weken waarvan 
twee maandagavonden en drie woens-
dagavonden. De maandag en de 
woensdag zijn normaliter de dagen dat 
er soosavond is, dus vandaar de keuze. 
 
Het mentoreten en de eerste 
introduktieweek 
 
De eerste twee maandagen na Kei of 
Kiezel is er mentoreten. Dit houdt in dat 
nieuwe leden in groepjes bij leden thuis 
komen om te eten. Op die manier leert 
een nieuw lid al een paar leden kennen 
en heeft hij de gelegenheid al zijn mede-
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aspirantleden eens te spreken. Na het 
mentoreten is er mores op de vereni-
ging. Tijdens de mores vertellen enkele 
van de oudste nog rondlopende leden 
over de geschiedenis van de vereniging 
en over hoe je je moet gedragen aan de 
bar. Op zich kan hier al een heel kop d’r 
veur-stukje over geschreven worden, 
dus zal ik er op dit moment niet verder 
op ingaan. Na de mores is er een spel 
waarbij elk aspirant-lid een formulier 
krijgt met alle commissies, colleges en 
gezelschappen er op en de opdracht uit 
te zoeken wie waar in zit. Hier zijn ze 
meestal wel een paar uur mee bezig en 
degene die de meest volledige lijst inle-
vert krijgt een prijsje. Daarna is het 
soosavond en is de eerste intro-dag 
voorbij. 
 
Op de eerste woensdag worden de le-
den verwacht bij de mensa. Na afloop 
zijn zij aan de beurt voor de afwas en 
erna wordt een intro-activiteit georgani-
seerd door de CuRa (culturele raad), 
afgelopen keer was dit het spel Weer-
wolven van Wakkerdam.  Na het spel 
soosavond. 
 
De tweede week 
 
De tweede maandag is er mentoreten 
en een jaarlijks wisselende activiteit 
waarbij de gezelschappen (disputen) 
zichzelf voorstellen. 
 
Op de tweede woensdag van de intro-
ductie zijn er de senaatsbezoekjes. Dit 
is als bestuur het leukste moment van 
de introductie: we trekken allemaal onze 
senaatspakken aan en maken de se-
naatszaal zo donker mogelijk. Dan gaan 
we achter een rij tafels zitten en trekken 

    

 

een zo ernstig mogelijk gezicht. De eer-
stejaars komen in groepjes langs en 
hebben instructie gekregen van de intro-
ductie-commissie om eerst ons op de 
juiste volgorde een hand te geven, onze 
functie te noemen en erna onze voor en 
achternaam. Als dit niet foutloos gebeurt 
wordt het betreffende aspirant-lid weg-
gestuurd om nog even te oefenen. Na 
het geven van de handen moet het aspi-
rant-lid het Dionysoslied zingen. (Het 
lied is geschreven op de melodie Wild 
Rover van de Dubliners.) Ook als er niet 
goed gezongen wordt moeten de aspi-
rant-leden de senaatszaal verlaten. 
 
Als er dan toch (eindelijk) goed gezon-
gen is mag het aspirant-lid gaan zitten 
en krijgt hij van iedere senator een be-
schrijving te horen van zijn functie. Ook  
wordt een almanak en liedboek meege-
geven, alsmede een machtiging die ge-
tekend moet worden als het lid ‘op 
kaart’ (op rekening) wil drinken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Chris de Bruijn 
Extern Dionysos 

 
Wordt vervolgd .  Deel 2  met daarin de 
laatste introductieweek komt  in de vol-
gende Kop d’r  Veur.  / red 
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Oefening in geduld. 
 
Een man komt bij de kassa. In moeilijk 
verstaanbaar Engels vraagt hij of een 
matras bij hem thuis bezorgd kan wor-
den. De kassamedewerker loopt met 
hem mee de winkel in om de bezorging 
te regelen. 
De man kan niet kiezen tussen twee 
verschillende matrassen. Hij blijft dub-
ben, een goedkoop dun, of een wat 
duurder dikker matras. De medewerker 
staat geduldig te wachten. Uiteindelijk 
valt de keus op het goedkopere exem-
plaar, of nee, het wordt toch de duurde-
re. 
De medewerker vraagt de naam van de 
man, om de bezorging te regelen. De 
man zegt zijn naam, de medewerker 
vraagt nog eens, de man zegt weer zijn 
naam. Of het ook gespeld kan worden, 

de man spelt zijn naam in zijn beste En-
gels, verwarring over de Engelse A, nee 
geen E, maar A. Uiteindelijk 
na veel geknoei staat de naam op de 
bezorgbon. De medewerker vraagt naar 
het adres. De man zegt: 
'I live in that big yellow building'. De me-
dewerker maakt duidelijk dat hij toch 
echt een adres nodig heeft. De man her-
haalt: 'I live in that big yellow building, 
you know, everyone knows'. Nee, de 
medewerker weet het niet. De man gaat 
een vriend bellen voor het adres. In een 
onherkenbare taal wordt er een gesprek 
gevoerd. De man beëindigt het telefoon-
gesprek en noemt de straatnaam. Weer 
verstaat de medewerker hem niet en 
wordt er wederom moeizaam gespeld. 
De medewerker vraagt naar het huis-
nummer. Dat weet de man niet en op-
nieuw gaat de man zijn vriend bellen. 
Uiteindelijk staan naam en adres op de 
bon. Ze lopen samen naar de kassa om 
af te rekenen en een bezorgafspraak te 
maken. De medewerker belt de bezorg-
dienst en vertelt de man dat het maan-
dag kan. Maandag zegt de man ver-
baasd, hij wil het vandaag hebben. De 
medewerker vertelt dat dat niet gaat 
lukken, waarop de man het matras afre-
kent, onder zijn arm neemt en ermee 
naar buiten wandelt. 
 

Lilian 

Achter de schermen van Mamamini 
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Coby Poelman-Duisterwinkel 
 
Muziektegels 
 
 
Negen tegels 
blinken koperkleurig 
in de zon, 
drie bij drie. 
Een kleuter springt 
van tegel naar tegel, 
muziek weerklinkt 
als van een xylofoon. 
De kleuter zingt, 
looft, prijst, swingt, 
geniet! 
 
Negen tegels 
vol muziek 
en een dansende kleuter 
versieren  
een zonovergoten dag  
met stralend publiek. 
 

“Kijk, dat vind ik nu leuk. Je stuurt een gedicht in voor Trouw in de buurt en vervolgens wordt 
dit door iemand opgepakt om meer met het gedicht te doen. Tof!  
… Dat gedicht over die muziektegels schreef ik omdat mijn man en ik regelmatig door het 
Noorderplantsoen fietsen en die ene keer zag ik een kind zo vrolijk dansen op die tegels, het 
was een prachtig gezicht en ieder die het zag genoot er van.  Zo leuk! Ja, daar moest ik iets 
mee doen....” 
 Coby Poelman is in 1955 geboren in de Stad, maar woont in Aduard.  Haar eerste gedichten-
bundel "Granaatjes met een gouden slot" kwam in 2008 uit bij uitgeverij Boekscout . Ze schirjft 
zowel in het Gronings als het Nederlands. 
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buurtpolitie:.................................... bureau Korreweg 
wijkagent: ..............................vacature      .0900-8844 
 
meldpunt overlast ………….…………..Angela Vrolijk    
tijdens kantooruren………………………..050-5875885 
buiten kantooruren: politie...........................0900-8844 
( angela.vrolijk@groningen.politie.nl ) 
 
ondergrondse huisvuilinzameling: 
bij storing................................................ 050-3671000 
grof vuil www.grofvuilmelden.nl of ........050-3671000 
oud papier:.......... eerste en derde vrijdag v.d. maand 
kleding/ textiel/schoenen: 3e donderdag v.d. maand 
 
stadsdeelcoördinator:................ Wouter van Bolhuis 
stadsdeelsecretaris: .............Ton Podt, .050-3678600 
stadsdeelbeheerder: ...Joke Erenstein...050-3678910 
 
E-Loket:................................www.eloket.groningen.nl 
 
Wijkrestaurant (55+) ................Tussen 12 en 13 uur 
Reserveren voór 11 uur. De Ebbingepoort.....3139590 
 
maatschappelijke & juridische dienstverlening 
(MJD) ......................................................050-5269710 
 
Het Juridisch Spreekuur www.juridischspreekuur.nl 
...........................‘smaandags van 17:00 tot 18:00 uur 
..............Oranjewijk Buurtcentrum -Prinsesseweg 44/1 
 
Rechtswinkel Groningen …………... tel 050-3134707 
bereikbaar op  maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 
 
geen ongewenste post?          Zie  www.infofilter.nl 

 
Pascal Nieuwland (voorzitter) 
Nieuwe Boteringestraat 35 
050-3119889 
  
Klaas Hofstra (penningmeester) 
Kleine Rozenstraat 22 
050-3124029 
  
Martin van de Wardt-Olde Riekerink 
Kamerlingheplein 25 
050-5492429 

Bewonersorganisatie 

Hortusbuurt 
bestuur@hortusbuurt.nl 

Postbus 1699 
9701 BR  Groningen 

Gironr. 3163081 

 

hortusbuurt.nl 

 

 

Jaarvergadering  
(en jamsessie)  

 zondag 21 maart, 
Om 15.00 uur  
 in het Paleis 



  


